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বফদায় ভাহ যভমান... বিছু বাফনা... 

   

ম্মাবনত ভ্রাতৃফৃন্দ, বনশ্চয় যভমান ভা ননিট্য রাব এফং গুনা থথহি বফত্র ফায ঈত্তভ ভয়। এবট্ অনাহদয ও 

তাহদয জনয াক্ষ্য হয় থািহফ মাযা এ ভয় বনজ িভমভূ ঈত্তভরূহ ম্পাদন িহয থাহি। মাযা ৎ িভম 

ম্পাদন িযায ুহমাগ থহয়হছ তাযা থমন অল্লা তা‘অরায প্রংা িহয এফং ঈত্তভ প্রবতদাহনয ুংফাদ গ্রণ 

িহয। বনশ্চয় অল্লা ঈত্তভ িভম ম্পাদনিাযীহি প্রবতদান দান িযহফন। অয থম ফযবি া িাজ িহয তায 

তাওফা িযা ঈবিত। থিননা বমবন তাওফা িহযন অল্লা তায তাওফা িফুর িহয থাহিন। 

অল্লা তা‘অরা অনাহদয জনয যভমাহনয থহলয বদহি বিছু ফাড়বত আফাদহতয বফধান দান িহযহছন। থগুহরা 

তাাঁয ননিট্য রাহবয থহি ুগভ িযহফ এফং অনাহদয ইভানহি ফৃবি িযহফ। 

অল্লা তা‘অরা অহযা বনহদম বদহয়হছন, াদিাতুর বপতয, তািফীয ও ইহদয ারাত-এয। অল্লা তা‘অরা ফহরন, 

﴿ْْ ٔا ٍِيُ ةََْْوِِلُۡه ْْْٱۡىعِدَّ وا ُ ََْْوِِلَُهّّبِ ْىْٱّللَّ اََْعَ ًٌَْْۡ ىُل َدى ًَْْْۡ  [٥٨١: ابلقرة] ﴾تَۡشُهُرونََْْوىََعيَُّل

“অয মাহত থতাভযা ংখ্যা ূযণ িয এফং বতবন থতাভাহদযহি থম বদায়াত বদহয়হছন, তায জনয অল্লায ফড়ত্ব 

থ ালণা িয অয মাহত থতাভযা থািবযয়া অদায় িয।” [ূযা অর-ফািাযা, অয়াত: ১৮৫] 

তািফীহযয ফািয হরা, 

ِ اْْلَْهدُ   اُ أْكََبُ اُ أْكََبُ اَل إََلَ إاَلَّ ا ُ اُ أْكََبُ اُ أْكََبُ َوّلِِلَّ

এ তািফীয ুরুলহদয জনয ঈচ্চস্বহয ড়হত ফরা হয়হছ। তাআ তাযা ভবজহদ, ফাজাহয এফং বনজ ফাড়ীহত ঈচ্চস্বহয 

তািফীয াঠ িযহফ। তািফীয াহঠয ভয় ফযআ ন্তহয অল্লায ফড়ত্ব, তাাঁয ভমমাদায িথা স্মযহণ যাখ্হফ। 

অযও স্মযণ িযহফ তাাঁয ংখ্য বন‘অভতহি এফং থ ফ বন‘অভহতয িৃতজ্ঞতা প্রিাাহথম থ তািফীয াঠ 

িযহছ। নাযীযা তািফীয াঠ িযহফ ননচ্চস্বহয। 

ভানুহলয ফস্থা ফড়আ িভৎিায। প্রবত ভুূহতম এফং প্রবতবট্ স্থাহন মথামথ ম্মাহনয াহথ তাযা অল্লায ফড়ত্ব ও 

ভমমাদা প্রিা িহয থাহি। যভমান থল ওয়ায ভয় তাাঁয ফড়ত্ব প্রিাাহথম তািফীয াঠ িহয থাহি। তািফীয, 

তাভীদ ও তারীহরয গুঞ্জযহণয ভাধযহভ অিা মমন্ত ৃবথফী ভুখ্বযত িহয তুহর। তাযা অল্লা তা‘অরায যভত 

িাভনা িহয ও তাাঁয ‘অমাফহি বয় িহয। 

ভান অল্লা ইহদয বদন বনজ ফান্দাহদয ওয ইহদয ারাহতয বফধান দান িহযহছন। অল্লায ভত্ব প্রিাহয এবট্ 

হফমাত্তভ ন্থা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ইহদয বদন ির ভুবরভহি ইহদয ারাত অদাহয়য 

বনহদম বদহয়হছন। অহযা বনহদম বদহয়হছন অল্লায অনুগতয প্রিাহয। অল্লা তা‘অরা ফহরন, 

ا﴿ َٓ يُّ
َ
أ َََْْيَٰٓ ِي ْْْٱَّلَّ ٔٓا ُِ ٌَ َْْْءا ٔا ِطيُع

َ
َْْأ ْْْٱّللَّ ٔا ِطيُع

َ
َْْْوَلْْٱلرَُّسَٔلَْْوأ ٔٓا ًُْْۡتۡبِطيُ ۡعَمىيَُل

َ
 [٣٣: حمهد] ﴾٣٣ْْأ

“থ ভুবভনগণ, থতাভযা অল্লায অনুগতয িয এফং অনুগতয িয যাূহরয। অয থতাভযা থতাভাহদয অভরভূ 

বফনষ্ট িহযা না।” [ূযা ভুাম্মাদ, অয়াত: ৩৩]  
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যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ নাযীহদযহি ইহদয বদন ইদগাহ মাফায নুভবত বদহয়হছন। এবট্ ইহদয 

ারাহতয গুরুত্ব প্রভাণ িহয ঈহম্ম অতীয়যা যাবদয়াল্লাহু অনা ফহরহছন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ 

অভাহদযহি ইদুর বপতয ও ইদুর অমায বদন থফয হত ফহরহছন। তহফ থগারাভ, ঋতুফতমী ও ুস্থহদয িথা 

ববন্ন। ঋতুফতমীযা ারাহতয স্থান থথহি দূহয ফস্থান িযহফ। তাযা ভুবরভহদয বাহরা িাহজয াক্ষ্য হয় থািহফ। 

অবভ ফররাভ, থ অল্লায যাূর, অভাহদয মাহদয বযহধয় ফস্ত্র থনআ তাযা িী িযহফ? যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআব ওয়াাল্লাভ ফরহরন, থতাভযা এি থফান য থফান থথহি বনহয় বযধান িযহফ। (ী ফুখ্াযী ও ভুবরভ) 

ইদুর বপতহযয বদন ইহদয ারাহত মাওয়ায ূহফম থখ্জুয খ্াওয়া ুন্নত। ১বট্, ৩বট্, ৫বট্ এভবনবাহফ থফহজাড় ংখ্যায় 

অহযা থফব থখ্হত াহয।  

অনা আফন ভাবরি যাবদয়াল্লাহু অনহু ফহরহছন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ইহদয বদন ফমপ্রথভ 

থখ্জুয অায িযহতন। অয থখ্জুয বতবন থফহজাড় ংখ্যায় থখ্হতন। (অভাদ ও ী ফুখ্াযী) 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ুস্থতা, দূযত্ব ফা এ জাতীয় থিাহনা ওময না থািহর ইহদয ভাহঠ াহয় থাঁহট্ 

থমহতন। ফাহন িহড় থমহতন না। থমভন অরী আফন অফী তাবরফ যাবদয়াল্লাহু ‘অনহু ফহরহছন, ইহদয ুন্নত হরা 

াহয় থহট্ ইদগাহ মাওয়া। (বতযবভমী, াান)  

ুরুলহদয জনয বযষ্কায-বযচ্ছন্ন ওয়া ও ঈত্তভ থালাি বযধান িযা ুন্নত। ী ফুখ্াযীহত আফন ঈভায 

যাবদয়াল্লাহু ‘অনহুভা থথহি ফবণমত হয়হছ, ঈভায যাবদয়াল্লাহু অনহু িািবিিযভয় ঝরভহর এিবট্ থযবভ থালাি 

ফাজায থথহি ক্রয় িহয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাহভয বনিট্ বগহয় ফরহরন, অবভ এবট্ ইহদয বদন 

বযধান জনয খ্বযদ িহযবছ। নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফরহরন, এবট্ থতাভায জনয ফানাহনা য় বন। 

িাড়বট্ থযবভ ওয়াহত নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ এভনবট্ ফহরহছন। িাযণ, থযবভ িাড় ও স্বণম 

আরাহভ ুরুলহদয জনয াযাভ িযা হয়হছ।  

ইহদয বদন নাযীযা ুগবি ফযফায ও থৌন্দমময প্রিা না িহয থমাৎ মথামথ দমায াহথ ারাহতয জনয থফয হত 

াযহফ। থিননা, নাযীযা দমায ফযাাহয অবদষ্ট হয়হছ এফং ুগবি রাবগহয়, থৌন্দমময প্রিা িহয থফয হত বনহলধ 

িযা হয়হছ।   

ারাত অদাহয়য থক্ষ্হত্র অল্লাবীবত ও বতবন অল্লায াভহন ঈবস্থত অহছন এভন ভন বনহয় ারাত অদায় 

িযহফ। থফব থফব অল্লায বমবিয িযহফ। তাাঁয িাহছ থদা‘অ িযহফ। তাাঁয যভহতয অা ও াবিহি বয় 

িযহফ।  

ির ভানুহলয াহথ এিহত্র ভবজহদ ঈবস্থত হফ। ভহন িযহফ থমন বিয়াভহতয বদন অল্লায িাহছ ঈবস্থত 

হচ্ছ। বিয়াভহতয িথা স্মযণ িহয অল্লায াাময প্রাথমনা িযহফ। বনজ াহয জনয ক্ষ্ভা িাআহফ। অল্লা 

তা‘অরা ফহরন,   

َِاَْنۡيَفْْٱُُظرْۡ﴿ ۡي ًْْۡفَضَّ ُٓ ْىَْبۡعَض ْ ََْعَ ۡكَّبَُْْوىَٓأۡلِخَرةَُْْبۡعض 
َ
ۡكَّبَُْْدَرَجىت ْْأ

َ
 [١٥: االرساء] ﴾٢١َْتۡفِضيٗلَْْوأ

“থবহফ থদহখ্া, অবভ তাহদয িতিহি িতহিয ওয িীবাহফ থেষ্ঠত্ব দান িহযবছ। অয অবখ্যাত বনশ্চয়আ ভমমাদায় 

ভান এফং থেষ্ঠহত্ব ফৃত্তয। [ূযা অর-আযা, অয়াত: ২১]  
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অল্লা প্রদত্ত প্রবতবট্ বন‘অভহত ভুবরভহদয অনবন্দত ওয়া ঈবিত। যভমান ভা অল্লা প্রদত্ত বন‘অভহতয ভাহঝ 

ীলম মমাহয়য এিবট্ বন‘অভত। তাআ এ যভমান প্রবিয িাযহণ তাহদয খু্ব ওয়া ঈবিত। অহযা খু্ব ওয়া ঈবিত, 

িাযণ তাযা যভমাহনয ফহদৌরহত ারাত, িুযঅন বতরাওয়াত, দিা নযানয আফাদত িযায জ ুহমাগ 

থহয়হছ। এ খু্বয াাাব অল্লায িৃতজ্ঞতাও জ্ঞান িযা ঈবিত। অল্লা তা‘অরা ফহরন,  

ِْْبَِفۡضوِْْكُۡوْ﴿ ىلَِمَْْوبِرَۡۡحَجِِّۦْٱّللَّ ْْْفَبَِذ ٔا َْْٔفَۡيَيۡفرَُح اَْخۡيرُْْْ ٍَّ ُعٔنَّْْمِ ٍَ  [١٨: يونس] ﴾٥٨ََْيۡ

“ফহরা, অল্লায নুগ্র ও যভহত। ুতযাং এ বনহয়আ থমন তাযা খু্ব য়। এবট্ মা তাযা জভা িহয তা থথহি 

ঈত্তভ।” [ূযা আঈনু, অয়াত: ৫৮] 

যভমান ভা বছর ভুবরভহদয জনয ভান অল্লায ফড় এিবট্ বন‘অভত। তাহদয জনয তাাঁয থদওয়া ফড় এিবট্ 

ুহমাগ। ইভাহনয াহথ াওয়াহফয অায় ম্পাবদত বদহনয াওভ ও যাহতয ারাত বছর িৃত গুনাহয িাপপাযা 

ও ববফলযহত া থথহি ভুি থািায প্রবক্ষ্ণস্বরূ। 

যভমাহনয য িযণীয়: 

বপ্রয় বাআফ, মবদও যভমান ভা থল হয় থগহছ বিন্তু ভুবভন ফযবিয অভর ভৃতুযয ূহফম থল হফ না। অল্লা 

তা‘অরা ফহরন, 

ْىَْربََّمَْْوٱۡعُبدْۡ﴿ تَِيَمَْْحّتَّ
ۡ
 [٩٩: اْلجر] ﴾٩٩ْٱۡۡلَلِيُْْيَأ

“অয ভুতুয অা মমন্ত তুবভ থতাভায যহফয আফাদত িয।” [ূযা অর-বজয: ৯৯]   

অল্লা তাঅরা অহযা ফহরন,  

ا﴿ َٓ يُّ
َ
أ َََْْيَٰٓ ِي ْْْٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ َْْْءا ٔا ُل َْْٱتَّ َََّْْوَلُْْتَلاثِِّۦَْحقَّْْٱّللَّ ُٔت ٍُ َْْت ُُجًْإِلَّ

َ
ٔنََْْوأ ٍُ ۡسيِ  [٥٠١: عهران ال] ﴾١٠٢ٌُّْ

“থ ভুবভনগণ, থতাভযা অল্লাহি মথামথবাহফ বয় িয। অয (বযূণম) ভুবরভ না হয় ভৃতুযফযণ িহযা না।” [ূযা 

অহর আভযান, অয়াত: ১০২]   

নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফহরন, ভানুল ভাযা থগহর তায অভর ফি হয় মায়। তাআ ভুবভন ফযবি ভয় 

থািহতআ অভর-আফাদত ফযত যাহখ্। 

ুতযাং যভমান ভা থল হয় থগহরও প্রিৃত ভুবভন ফযবিয াওহভয আফাদত থল হফ না। এবট্ াযা ফছয িরহত 

থািহফ। থমভন,  

াওয়ার ভাহয ছয়বট্ াওভ: 

অফু অআঈফ অনাযী যাবদয়াল্লাহু অনহু থথহি ফবণমত, নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফহরহছন, থম ফযবি 

যভমান ভাহয াওভ ারন িযর তঃয াওয়ার ভাহ ৬বট্ াওভ যাখ্র, থ থমন াযা জীফনআ থযামাাওভ 

ারন িযর। (ী ভুবরভ)  

প্রবত ভাহ বতন বদহনয াওভ:  
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এ ফযাাহয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফহরহছন, যভমান ভা মমন্ত প্রহতযি ভাহ বতন বদন  াওভ 

ারন িযা াযা জীফন াওভ যাখ্ায নযায়। (ী ভুবরভ) 

অফু হুযায়যা যাবদয়াল্লাহু অনহু থথহি ফবণমত, বতবন ফহরন, অভায ফিু ভুাম্মদ াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ 

অভাহি প্রহতযি ভাহ বতন বদন াওভ যাখ্ায ঈহদ বদহয়হছন।  

এ বতন বদহনয াওভ অআয়াহভ ফীহম যাখ্া ঈত্তভ। অআয়াহভ ফীম হরা, প্রবত িন্দ্র ভাহয ১৩, ১৪ ও ১৫ তাবযখ্। 

(ী ভুবরভ) 

এ ফযাাহয নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ অফু ময যাবদয়াল্লাহু অনহুহি ফরহরন, থ অফু ময! তুবভ প্রবত 

ভাহয বতন বদন াওভ ারন িযহর ১৩, ১৪ ও ১৫ তাবযহখ্ াওভ ারন িযহফ। (নাায়ী) 

অযাপায বদহনয াওভ: 

নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভহি ‘অযাপায বদন াওভ ারহনয ফযাাহয প্রশ্ন িযা হরা। যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআব ওয়াাল্লাভ ফরহরন, এ বদহন াওভ ারন িযহর ূফমফতমী ও যফতমী ফছহযয গুণাভূ ক্ষ্ভা িহয 

থদওয়া য়।  

অশুযায বদহনয াওভ: 

অশুযায বদহনয াওহভয পমীরত ম্পহিম বজহজ্ঞ িযা হর বতবন ঈত্তহয ফহরন, এ বদহনয াওভ ারন িযহর 

ূফমফতমী ফছহযয গুনাভূ ক্ষ্ভা িহয থদওয়া য়।  

ী ভুবরহভ অফু হুযায়যা যাবদয়াল্লাহু অনহু থথহি এি ফণমনায় এহহছ, নফী াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভহি 

প্রশ্ন িযা হয়বছর, যভমান ভাহয য থিান াওভ ফহিহয় ঈত্তভ? ঈত্তহয যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআব 

ওয়াাল্লাভ ফরহরন, ভযভ ভাহয াওভ। 

ািাহ থাভ ও ফৃস্পবতফাহযয াওভ: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভহি থাভফায াওভ ারহনয গুরুহত্বয ফযাাহয বজহজ্ঞ িযা হর ঈত্তহয 

ফরহরন, এ বদহন অভায জন্ম হয়হছ এফং এ বদহন অভাহি নফুওয়াত দান িযা হয়হছ। থমাৎ এবদহনআ অভায 

ওয িুযঅন ফতীণম িযা হয়হছ।  

অহয়া যাবদয়াল্লাহু অনা থথহি য এিবট্ ফণমনায় অহছ, বতবন ফহরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ 

থাভফায ও ফৃস্পবতফাহযয াওভ বনয়বভত ারন িযহতন। 

যাূরুল্লাহ্ াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ অহযা ফহরন, প্রবত থাভফায ও ফৃস্পবতফায ফান্দায অভর অল্লায 

বনিট্ থ িযা য়। তাআ অবভ বাহরা ভহন িবয থম, অভায অভরট্া াওভ ারনিাযীয ফস্থায় অল্লায বনিট্ 

থ িযা থাি। (বতযবভবম) 

াফান ভাহয াওভ: 
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ী ফুখ্াযী ও ভুবরহভ অহয়া যাবদয়াল্লাহু অনা থথহি ফবণমত, বতবন ফহরন, অবভ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব 

ওয়াাল্লাভহি যভমান ভাহয াওভ ছাড়া অয থিাহনা ভাহ ূণম ভা াওভ ারন িযহত থদবখ্ বন। অয াফান 

ভাহয থিহয় নয থিাহনা ভাহ এত থফব বযভাহণ াওভ ারন িযহত থদবখ্ বন।  

যভমাহনয য ারাত 

যভমান ভাহ বদহনয াওহভয ভহতা যাহতয ারাতও অল্লা তা‘অরায বফহল বন‘অভত। যভমান থল হয় থগহর 

থমভন প্রিৃত ভুবভন ফান্দাহদয াওহভয ধাযা থল হয় মায় না; ফযং বফববন্নবাহফ ফযাত থাহি। নুরূবাহফ 

যভমাহনয যাতগুহরা থল হয় থগহরও প্রিৃত ভুবভন ফান্দাহদয যাহতয আফাদত তথা ারাত, থদা‘অ, বমবিয আতযাবদ 

থল হয় মায় না; ফযং তাও ফযাত থাহি। থিননা ফছহযয প্রবতবট্ যাহতআ যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব 

ওয়াাল্লাভ-এয ফিফয ও অভহরয ভাধযহভ নপর ারাত ড়ায বফলয়বট্ প্রভাবণত য়। 

যাহতয ারাত 

ী ফুখ্াযীহত ভুগীযা আফন থা‘ফা যাবদয়াল্লাহু অনহু থথহি ফবণমত, বতবন ফহরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব 

ওয়াাল্লাভ যাহত এভনবাহফ নপর ারাত ড়হতন থম, তাাঁয া থভাফাযি পুহর থমত। তাাঁহি এ ফযাাহয ফরা হর 

বতবন ফহরন, অবভ বি িৃতজ্ঞতা জ্ঞানিাযী ফান্দাহদয ন্তবুমি হফা না?  

অবু্দল্লা আফন ারাভ যাবদয়াল্লাহু অনহু থথহি ফবণমত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফহরন, থ 

থরািির! থতাভযা ারাহভয প্রায  ট্াও, ভানুলহদযহি খ্াদয খ্াওয়াও, অত্মীয়তায ম্পিম যক্ষ্া িহয ির এফং 

ভানুল মখ্ন  ুবভহয় থাহি তখ্ন ারাত ড় অয াবন্ত ও বনযাহদ জান্নাহত প্রহফ িয। (বতযবভবম) 

ী ভুবরহভ অফু হুযায়যা যাবদয়াল্লাহু অনহু থথহি ফবণমত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ ফহরন, পযম 

ারাহতয য হফমাত্তভ ারাত হরা যাহতয ারাত।  

যাহত হনি নপর ারাত অদায় িযা মায়। দুআ দুআ যাি‘অত িহয অদায় িযহফ। তঃয থবায হয় মাফায 

অঙ্ক্ষা থদখ্া বদহর এি যাি‘অত মুি িহয বফতয ারাত অদায় িযহফ। 

ী ফুখ্াযী ও ভুবরহভ অফূ হুযায়যা যাবদয়াল্লাহু অনহু থথহি ফবণমত, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ 

ফহরহছন, মখ্ন যাহতয এি তৃতীয়াং ফবষ্ট থাহি তখ্ন ভান অল্লা দুবনয়ায অিাহ ফতীণম ন। অয এ 

ফহর ফান্দাহদয ডািহত থাহিন, থি অছ অভাহি ডািহফ? অবভ তায ডাহি াড়া বদফ। থি অছ অভায িাহছ বিছু 

িাআহফ? অবভ তাহি তা দান িযফ। থি অছ অভায িাহছ ক্ষ্ভা প্রাথমনা িযহফ? অবভ তাহি ক্ষ্ভা িহয বদফ। 

ফাহযা যািা‘অত ুন্নাত ারাত:  

ঈহম্ম াফীফা যাবদয়াল্লাহু অনা থথহি ফবণমত। বতবন ফহরন, যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভহি ফরহত 

শুহনবছ থম, বতবন ফহরন, মবদ থিাহনা ভুবরভ ফান্দা প্রহতয পযম ারাত ছাড়াও ফাহযা যাি‘অত ারাত অদায় 

িহয, অল্লা তা‘অরা তায জনয জান্নাহত এিবট্  য বনভমাণ িহযন। (ী ভুবরভ) 

ারাত অদায়াহন্ত অল্লায বমবিয িযা এিবট্ ঈত্তভ অভর। অল্লা তা‘অরা এ ফযাাহয বনহদম বদহয়হছন অয 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ বদহয়হছন এিান্ত ঈৎা। অল্লা তা‘অরা ফহরন, 
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ًُْْفَإَِذا﴿ ةَْْكََضۡيُج ٔى يَ ْْْٱلصَّ َْْفَٱۡذُنُروا اْٱّللَّ ٍٗ ْىَْوُقُعٔٗداْكَِيى ْ َْوََعَ ًۡ ُِٔبُِل  [٥٠٣: النساء] ﴾ُج

“ত:য মখ্ন থতাভযা ারাত অদায় িযহফ তখ্ন দাাঁড়াহনা, ফা ও াবয়ত ফস্থায় অল্লায বমবিয িযহফ।” 

[ূযা অন-বনা, অয়াত: ১০৩] 

ারাহতয হয বমবিয িযা: 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ মখ্ন ারাত থহল ারাভ বপযাহতন, বতনফায আহিগপায ড়হতন। অয 
ফরহতন, 

ََلمُ » نَْت السَّ
َ
ََلُم َتبَاَرْكَت  اللَُّهمَّ أ ْلَرامِ  يا َوِننَْك السَّ  .«َذا اْْلَََلِل َواْْلِ

“থ অল্লা! তুবভ াবন্তভয়, থতাভায ক্ষ্ থথহিআ াবন্ত অফবতমত য়। থ ভান ম্মান ও ভহত্বয ভাবরি, তুবভ 

অভাহদয প্রবত ফযিত নাবমর িহযছ।” 

এ ফযাাহয যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআব ওয়াাল্লাভ অহযা ফহরহছন, থম ফযবি ারাহতয য ৩৩ ফায ুফানাল্লা, 
৩৩ ফায অর-াভদুবরল্লা ও ৩৩ ফায অল্লাহু অিফায ফরহফ। তাহর ৯৯ ফায হরা। তঃয ১০০ ূণম িযায 
জনয এিফায ফহর, 

ٍء قَِدير ال» يَك ََلُ ََلُ الُْهلُْك َوََلُ اْْلَْهُد وَُهَو لََعَ ُُكِّ ََشْ ُ وَْحَدُه اَل ََشِ  .«ٌإََِلَ إِالَّ اّلِلَّ

“এিভাত্র অল্লা ছাড়া থিাহনা তয আরা থনআ। তাাঁয থিাহনা বযি থনআ। যাজত্ব তায জনযআ, তায জনযআ ির 

প্রংা। অয বতবন ির ফস্তুয ওয ক্ষ্ভতাফান।” তাহর ভুহেয থপনা বযভাণ গুনা হরও তা ক্ষ্ভা িহয 

থদওয়া য়। (ী ভুবরভ) 

ম্মাবনত বাআহয়যা, অল্লায অনুগতয প্রদমহন মথাাধয প্রহিষ্টা িারান। অয ির প্রিায ত্রুবট্ ও গুনা থথহি 

দূযহত্ব ফস্থান গ্রণ িরুন। তাহর দুবনয়াহত ঈত্তভ জীফন রাব িযহফন। অয ভৃতুযয য রাব িযহফন হনি 

ুযষ্কায। থমভন অল্লা তা‘অরা ফহরন,  

﴿َْۡ ٍَِوٌَْْ ََِْصىيِٗحاَْع وَْْۡذَنرْ ٌّْ
َ
َُثْىْأ

ُ
َْْٔأ ُْ َْرَْو ٌِ ۥُْمۡؤ ُّ َِّ ُِۡحيِيَ ةْْٗفَيَ ٔى ًَْْۡطّيَِبٗة َْْحَي ُٓ َِّ ًَْوََلَۡجزَِي ُْ ۡجَر

َ
َِْْأ ۡحَس

َ
اْبِأ ٌَْْْ ٔا ئُنَََْْكُُ ٍَ : انلحل] ﴾٩٧َْيۡع

٩٩] 

“থম ভুবভন ফস্থায় থনি অভর িযহফ, ুরুল থাি ফা নাযী, অবভ তাহি বফত্র জীফন দান িযফ এফং তাযা মা 

িযত তায তুরনায় ফযআ অবভ তাহদযহি ঈত্তভ প্রবতদান বদফ।” [ূযা অন-নার, অয়াত: ৯৭]  

থ অল্লা অভাহদযহি ইভান ও ৎ অভহরয ওয ট্র থািায তাওপীি বদন। ঈত্তভ জীফন মান িযায 

ুহমাগ দান িরুন। অয অভাহদযহি ৎিভমীর ভানুহলয াহথ ঙ্গ রাব িযায তাওপীি দান িরুন। অবভন। 

ভাি 
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